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Esteja atento, os seminários interativos online

O IO1 encontra-se finalizado e inclui::
estarão disponíveis dentro de alguns meses!!!!
• •A definição de PME
• •A importância das PME na economia global e,
finalmente, o contexto para a internacionalização.
Após a pesquisa efetuada em 6 países Europeus, verificou-se que
ainda existe uma lacuna em termos de recursos de acesso livre para
Com base nas lições aprendidas com a conclusão
apoiar as PME na avaliação da sua situação face à
do IO1 e na investigação profunda sobre os
internacionalização.
anteriores esforços na área específica da educação e
O projeto IN_DIGIT2EU visa colmatar esta lacuna e para tal foi
formação, foram definidas as áreas de intervenção
criada, pelos parceiros, a metodologia e ferramenta de
tendo em consideração com as lacunas
Autodiagnóstico da Preparação para a Internacionalização.
identificadas, as necessidades especificas do grupoAs PME poderão utilizar esta ferramenta para avaliarem a sua
alvo e o processo de internacionalização das PME. Os
preparação para a internacionalização.
tópicos específicos abordados pelo projeto
incluem:
1.Modelos de negócio para a
internacionalização;
2.Marketing internacional;
3.Rede de contactos internacional;
A formação irá contribuir para melhorar
4.E-commerce
as estratégias de internacionalização das PME
5.Gestão da Inovação Aberta
não só pela disponibilização de recursos de
internacional
apoio ao desenvolvimento de competências

especificas como também pelo aumento da
sensibilização sobre o papel dos modelos de
negócio e estratégias de e-commerce, e o
potencial da inovação aberta para suportar a
internacionalização das PME
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Dada a natureza do grupo-alvo
(por exemplo, empreendedores com pouca
disponibilidade de tempo), o seminário online
incluirá ferramentas novas e altamente
interativas. O IO3 – Conjunto de materiais de
apoio à formação encontra-se em
desenvolvimento e irá incluir estudos de caso de
cada país da parceria, vídeos, exercícios
interativos, webinars, etc.

IN_DIGIT2EU
EEmail do coordenador do projeto: simona.haprian@aradcda.ro
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O projeto IN_DIGIT2EU é uma resposta à necessidade de percursos de desenvolvimento de
competências de qualidade relacionados com um acesso reduzido a recursos humanos qualificados
necessários à expansão internacional, manifestada pelos grupos-alvo dos parceiros envolvidos. Assim,
o projeto visa disponibilizar um programa para o desenvolvimento de competências na área da
internacionalização das PME ajustado às necessidades individuais.

OBJETIVOS
Desenvolvimento de uma ferramenta de diagnóstico para avaliação da
preparação e das lacunas a colmatar para que as organizações possam
enfrentar os desafios da internacionalização com sucesso
Desenvolvimento de um curso de formação, disponibilizado totalmente
online, visando o desenvolvimento de competências do grupo-alvo, para
o apoio ao desenho e implementação eficaz de processos de
internacionalização nas PME
GRUPO-ALVO
O projeto IN_DIGIT2EU está vocacionado para atuais e potenciais
empreendedores, gestores e colaboradores de PME com reduzidas
competências na área da internacionalização

RESULTADOS
INTELETUAIS DO
PROJETO
IN_DIGIT2EU
*IO1: Metodologia e
ferramenta de
autodiagnóstico
*IO2: Metodologia e guia
de formação
*IO3: Conjunto de
materiais de apoio à
formação
*IO4: Plataforma online
*IO5: Boas práticas

Parceiros
O apoio da Comissão Europeia à
produção desta publicação não
constitui um aval do seu conteúdo,
que reflete unicamente o ponto de
vista dos autores, e a Comissão não
pode ser considerada responsável
por
eventuais utilizações que possam ser
feitas com as informações nela
contidas.

